
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक २८ जून, २०१९ / आषाढ ७, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उद्योग, खननकमम मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम, राज्य उत्पादन शलु्क मांत्री 
(३) पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 
(४) सहकार मांत्री 
(५) सामाजजक न्याय मांत्री 
(६) आददिासी विकास मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ४० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २६ [ १ ते २६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १० [ २७ ते ३६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४ [ ३७ ते ४० ] 
  

एकूण - ४० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ४६५८७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककम .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाम, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.प्रकाश गजशभये 

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२ ४६८७३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय 

मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी येथील जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी कायामलयातील 
गरैकारभाराबाबत  

३ ४७४२९ डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आककम .अनांत गाडगीळ 

पसुद (जज.यितमाळ) येथील इलेजररक 
पोलिरील  लोड कमी करण्याबाबत  

४ ४७७३७ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 
परब 

राज्यातील अपांग शाळेत स्त्िच्छता 
कममचारी ि सरुक्षारक्षक  पदे ननमामण 
करण्याबाबत  

५ ४७६२३ प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.अननकेत तटकरे 

टोरांट पॉिर कां पनीकडून दांडाची ररकम 
िसलू करण्याबाबत  

६ ४६६४१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर 

धसई (ता.मरुबाड, जज.ठाणे) येथील 
विद्यतु पोल ि  ताराांच्या दरुुस्त्तीबाबत  

७ ४७१४७ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 
परब, श्री.रवि ांर फाटक 

तारापरू (जज.पालघर) येथील कारखान े
पाणी परुिठ्याअभािी  बांद 
रादहल्याबाबत  

८ ४६९५४ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अननकेत 
तटकरे, अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, 
श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.अननल 
सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.धनांजय मुांड े

समाजकल्याण विभागाच्या 
िसनतगहृाांना ददलेल्या  अनदुानात 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
९ ४६६२५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककम .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाम, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 
 

नाणार (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) येथ े
उभारण्यात येणाऱ्या तलेशधु्दीकरण 
प्रकल्पाबाबत  

१० ४७६८६ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील 
 

िनहरक कायद्याची अांमलबजािणी 
करण्याबाबत  

११ ४७४३५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.ककशोर दराड े

आददिासी क्षते्रातील अनदुाननत 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांना  
शासकीय आश्रमशाळेप्रमाणे योजनेचा 
लाभ देणेबाबत  
 

१२ ४७९०४ अॅड.ननरांजन डािखरे अपांग कल्याण आयरुतालयात 
कममचाऱ्याांची कमतरता असल्याबाबत  
 

१३ ४७५७९ श्री.रामराि िडकुत े दहांगोली जजल््यातील दशलत िस्त्त्याांची 
ननिड प्रकक्रया पणूम करण्याबाबत  
 

१४ ४६८०० श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्य सहकारी बँकेची ररकम 
शासनाकड ेथकीत असल्याबाबत  
 

१५ ४७८०० श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या १२५ 
जयांती िषामननशमत्त ननिडक िस्त्त्याांच्या 
सिाांगीण विकास कामाबाबत  
 

१६ ४८२३१ श्री.रवि ांर फाटक, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा कायांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे 

तारापरु (जज.पालघर) येथील स्त्िेअर 
केशमकल ि  आरती ड्रग्ज कां पनीत 
िायगुळती र्ाल्याबाबत  
 

१७ ४८२८४ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.प्रकाश गजशभये 
 

राज्यातील फासे पारधी समाजाच्या 
मागण्याांबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१८ ४८३६१ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार 
सामाजजक न्याय विभागाांतगमत 
विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्तीच े  िाटप 
करण्याबाबत  

१९ ४८४३२ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण 

अांबजेोगाई (जज.बीड) येथे हरभरा ि तरू 
खरेदीत  कोट्यिधीचा अपहार 
र्ाल्याबाबत  

२० ४८४५२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

यितमाळ जजल्हा सहकारी बँकेमधील 
रररत पदाच्या भरतीबाबत  

२१ ४८५८३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.विजय ऊफम  
भाई धगरकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास आांबटकर 

तळोजा (निी मुांबई) औद्योधगक 
िसाहतीतील आगीच्या  घटनाांमध्ये 
िाढ होत असल्याबाबत  

२२ ४८७३९ श्री.प्रकाश गजशभये गटई कामगाराांचे अजम सांत रोदहदास 
चमोद्योग ि चममकार विकास 
महामांडळात प्रलांबबत असल्याबाबत  

२३ ४८८१७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

महाड (जज.रायगड) येथील औद्योधगक 
क्षेत्राकरीता सांपाददत  केलेल्या 
जशमनीचा िापर करण्याबाबत  

२४ ४९०५८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

कळणे मायनन ांग (ता.दोडामागम, 
जज.शस ांधुदगुम) येथे पोकलॅन  मशीन 
कोसळून अपघात र्ाल्याबाबत  

२५ ४९०७१ श्री.विलास पोतनीस, अॅड.हुस्त्नबान ू
खशलफे 

टाटा पॉिर कां पनीचे देयक प्रलांबबत 
असल्याबाबत   

२६ ४६७४९ श्री.सजुजतशसांह ठाकूर राज्यातील साखर आयरुतालयाच्या 
धतीिर स्त्ितांत्र पणन  सांचालनालयाची 
स्त्थापना करण्याबाबत  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२७ ४६५८६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
औद्योधगक िीज ग्राहकाांच्या विद्यतु 
देयकात िाढ र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील 
 

२८ ४७६५२ डॉ.िजाहत शमर्ाम, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररशस ांग राठोड 
 

उमरी पठार (ता.आणी, जज.यितमाळ) 
येथील सांत दोलाराम महाराज 
िधृ्दाश्रमात पाण्याची व्यिस्त्था 
करण्याबाबत  

२९ ४६७२० श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.जोगेन्र किाड े
 

राज्यात िीज ननशममती करण्यासाठी 
महाननशममतीच े  िीज सांच कालबा्य 
र्ाल्याबाबत  

३० ४७१४९ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रवि ांर 
फाटक, अॅड.अननल परब, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर 
व्यास, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामदास आांबटकर 
 

शहापरू (जज.ठाणे) तालरुयातील 
शासकीय आश्रमशाळेत  दवूषत 
पाण्याचा परुिठा होत असल्याबाबत  

३१ ४९१३९ श्रीमती विद्या चव्हाण शभिांडी (जज.ठाणे) ग्रामीण भागातील 
यांत्रमाग उद्योग  ि कापड व्यिसाय 
पनु्हा सरुू करण्याबाबत  
 

३२ ४७९१९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर 

कोकणातील काज ू बी उत्पादनास 
हमीभाि देण्याबाबत  
 

३३ ४८७१९ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप कसारा (जज.ठाणे) येथील जांगलात 
गािठी दारुच्या भट्टया  चालविल्या 
जात असल्याबाबत  
 

३४ ४७८७६ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े पेण (जज.रायगड) तालरुयातील 
शतेकऱ्याांना जशमनीचा मोबदला 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३५ ४८९६० श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अननल भोसल े

माकेटीांग फेडरेशनच्या माध्यमातनू 
हमीभाि कें राव्दारे विकलेल्या  तरू ि 
हरभरा याांचा मोबदला शतेकऱ् याांना 
शमळणेबाबत  

३६ ४८८१६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

काांददिली (पिूम) मुांबई येथे डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकर भिन उभारणेबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३७ ४८१०४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 

राज्यातील शतेकरी कजममाफीपासनू 
िांधचत रादहल्याबाबत  

३८ ४९०५१ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप कोकेर चौथाडी (ता.धचपळूण, 
जज.रत्नाधगरी) येथे एम.एस.ई.बी.  
कां पनीने अनधधकृतपणे पोल 
लािल्याबाबत  

३९ ४७८८६ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े लोटे आद्योधगक िसाहत (ता.खेड, 
जज.रत्नाधगरी) येथील रासायननक 
कां पन्यात लागणाऱ्या आगीच्या 
उपाययोजनेबाबत  

४० ४८८२७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विलास 
पोतनीस 

मुांबईत ताडी बनविण्यास रलोरल 
हायड्रटे विषारी  रसायनाचा िापर होत 
असल्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   जजतेंर भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायमभार), 
ददनाांक : २७ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


